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GRUPO I

Lê o texto. Se necessário, consulta as notas.

Viagens à volta dos mundos dos livros de viagens
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Com Ulisses, vivemos uma Odisseia; com Fernão Mendes Pinto, fomos em 
Peregrinação sem sair do sofá. Entretanto, a Índia está aqui ao lado e o Japão não 
tem de ser um lugar estranho1. Viajamos nos livros, conduzidos pela jornalista Andreia 
Marques Pereira, para, se calhar, um dia viajarmos com os livros. De uma maneira ou de 
outra, um dia destes podemos chegar a Ítaca2…

«Conheço a Patagónia quase até ao cheiro», declara Francisco Guedes. Sabe, 
inclusivamente, que há uma estrada em linha reta, 40 quilómetros de nada e, de repente, um 
abismo com 150 metros de profundidade: um vale que é um oásis de quase 150 quilómetros de 
extensão. Da mesma forma, conhece a Cidade do México. Francisco Guedes – editor, tradutor, 
organizador do encontro Literatura em Viagens, que se realiza em Matosinhos – nunca esteve, 
fisicamente, na Argentina ou no México. Mas conhece o caminho para Rio Gallegos (quase) 
de cor e por lá se movimenta (quase) sem surpresas. Já lá foi com vários escritores: Lázaro 
Covadlo, Luís Sepúlveda e Mempo Giardinelli – de quem traduziu um livro, Fim de Romance 
na Patagónia. É assim que vai «conhecendo», «viajando por aí». «Posso não poder lá ir», 
constata, «por isso, viajo de outra maneira». Através dos livros.

«Os livros têm essa vantagem», nota Carlos Vaz Marques, «são o meio de transporte mais 
barato que conheço. Nós não podemos ir a muitos sítios, mas os livros levam-nos a sítios onde 
nunca poderíamos ir de outro modo. Nesse sentido, é um meio de transporte muito acessível 
e ao alcance de todas as pessoas que queiram usá-lo». Assim, quando foi convidado por 
uma editora para organizar uma coleção de livros, o autor do programa radiofónico Pessoal e 
Transmissível não hesitou em juntar as duas coisas de que mais gosta: ler e viajar. «A literatura 
de viagens conjuga as duas vertentes e é talvez a ligação mais feliz que eu posso imaginar 
para essas duas coisas».

Viajar é uma das ações mais antigas da humanidade, uma deslocação geográfica que 
atualmente se pode desdobrar em inúmeras formas, à medida de cada estudioso: a viagem 
iniciática3, a viagem de descobrimento e a viagem de turismo. «Toda a gente quer ir de férias, 
não é?», nota Francisco Guedes. E contar as viagens, seja oralmente ou através da escrita, 
espontaneamente ou com mais cuidado literário, é um impulso quase irresistível. Depois, 
enquanto uns se fazem à estrada, outros não saem de casa. É a magia da literatura de viagens. 
É a magia da viagem na literatura.

É verdade que a massificação do turismo e o advento4 da televisão e da Internet tornaram 
mais pequeno e mais familiar o mundo que a expansão ultramarina dos séculos XV e XVI 
imensamente desvendou. No entanto, ainda há espaço para deslumbramentos. Carlos Vaz 
Marques lembra as suas experiências em Veneza. «Achei aquilo extraordinário, porque 
é uma cidade que está sobre-exposta em termos de imagem; mas eu cheguei e aquilo 
surpreendeu-me, como se não tivesse visto nada, como se não soubesse nada. E eu pensava 
que já sabia exatamente tudo e que já tinha visto as imagens todas». E, por causa dos livros, 
tem uma viagem de sonho. «Os livros do Naipaul fizeram-me “ir” à Índia e querer lá voltar de 
corpo inteiro».

É o sortilégio5 da literatura de viagens, «que nos leva a imaginar que também podemos 
viajar», sublinha Francisco Guedes. Por isso lemos e, quando podemos, viajamos.

Andreia Marques Pereira, «Fugas», Público, 24 de abril de 2010 (adaptado)

Época Especial,
2015
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TEXTO B

Lê o texto e as notas.

Nota prévia
Príamo era o rei de Troia. Um dos seus filhos, Páris, rapta Helena, esposa de Menelau, o rei da 

cidade grega de Esparta. Para recuperar Helena, Menelau pede ajuda aos outros reis gregos e, em 
conjunto, reúnem um grande exército e cercam Troia durante dez anos. 

No texto que vais ler, os deuses comentam um dos confrontos ocorridos entre Gregos e Troianos 
durante esse cerco.
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No Olimpo, a cena estava a ser observada por Zeus e pelos outros deuses. Bebiam 
néctar e brindavam-se com taças douradas, ao mesmo tempo que seguiam atentamente 
tudo o que se passava em Troia. Zeus tentou provocar Hera com palavras mordazes:

‒ Sabemos como Menelau tem sempre duas deusas para o ajudar: Hera e Atena. 
Mas elas hoje estão aqui sentadas, enquanto Afrodite conseguiu proteger Páris do 
destino, salvando-o da morte certa. Pensemos agora como serão as coisas daqui para 
a frente: se de novo agitaremos a guerra maligna e o fragor tremendo da batalha, ou se 
estabeleceremos a amizade entre as duas partes. Se todos nós concordarmos, Menelau 
poderá levar Helena para casa; e assim mantinha-se de pé a cidade de Príamo.

Assim falou. Por seu lado sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra, 
a planear desgraças para os Troianos. Atena manteve-se em silêncio, furibunda contra 
Zeus pai. Porém Hera não conteve a ira no peito, mas desabafou:

‒ Zeus terribilíssimo, que acabas tu de dizer? Como queres tornar vão o meu esforço, o 
muito que suei, os meus cavalos exaustos, quando chamava os Gregos para aniquilarem 
Príamo e seus filhos? Se não fosse o trabalho em que me empenhei, nunca os Gregos 
teriam reunido tão grande exército em Troia.

Encolerizado lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens:
‒ Será que Príamo e seus filhos te fizeram tantos males que incessantemente planeias 

arrasar a cidade de Troia? Se pudesses entrar dentro das portas e das altas muralhas 
para devorares Príamo e seus filhos em carne crua, assim como os outros Troianos, 
talvez apaziguasses a tua ira! Mas ouve bem o que te digo: quando, pela minha parte, 
eu quiser destruir uma das tuas cidades, onde habitam homens que te são caros, não 
procures reter a minha cólera, mas deixa-me atuar: lembra-te que também eu te dei 
Troia, embora a contragosto. Pois de todas as cidades sob o Sol e sob o céu cheio de 
astros, destas a que tem mais honra no meu coração é a sacra Troia. E o povo que mais 
amo é o de Príamo.

Hera deu-lhe esta resposta:
‒ Na verdade são três as cidades que me são mais queridas: Argos, Esparta e 

Micenas de amplas ruas. Estas poderás destruir, quando se tornarem odiosas ao teu 
coração. Não estou aqui em sua defesa, nem as quero enaltecer. É lícito todavia que 
o meu esforço contra os Troianos seja compensado. Pois também eu sou uma deusa, 
nascida donde tu nasceste, e como filha mais velha me gerou Crono, com honra dupla, 
não só porque sou mais velha, mas também porque sou tua esposa, e tu reges todos 
os deuses imortais. Cedamos, contudo, neste assunto um ao outro: eu a ti; e tu a mim. 
E todos os outros deuses imortais nos seguirão. Depressa ordena agora a Atena que se 
dirija ao campo de batalha e se esforce para que os Troianos sejam os primeiros a lesar1 
os Gregos.
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GRUPO III

1. Assinala com X todas as palavras que têm o mesmo radical.

A   comentário

B   memorização

C   memorial

D   mensalidade

E   comemoração

2. Completa as frases com as formas dos verbos nos tempos e modos indicados entre parênteses.

a)  Nós _________________________ (estar / pretérito perfeito simples do indicativo) juntos 

no cinema.

b)  Quando eu _________________________ (ver / futuro simples do conjuntivo) o filme, conto-to.

c)  Para nós _________________________ (fazer / infinitivo pessoal) o trabalho, precisamos de 

ler o conto.

d)  Eles nunca _________________________ (conter / pretérito imperfeito do indicativo) o riso 

na última cena do filme.

e)  Se ela _________________________ (ler / pretérito imperfeito do conjuntivo) o conto, gostaria 

certamente da história.

3. Associa cada classe de palavras da coluna A a uma palavra ou expressão destacada nas frases 
da coluna B.

Escreve, em cada quadrado da coluna A, a letra correspondente da coluna B.

COLUNA A COLUNA B

Conjunção subordinativa 
condicional

Pronome pessoal

Conjunção
subordinativa completiva

A ‒ Perguntei se o filme era uma adaptação daquele conto.

B ‒ Acabo de ler o conto hoje, se ainda tiver tempo.

C ‒ Não vejo outro filme, senão este.

D ‒ Lê o conto, mesmo se já viste o filme.

E ‒ Ele divertiu-se a ler o conto.
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REGRAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL

O últino grupo da prova nacional de Língua Portuguesa para o 9.o ano é composto por um item de 
construção textual.

Na maior parte das provas até hoje aplicadas, o trabalho requerido consiste num texto narrativo, 
embora, pontualmente, já tenham vindo a ser solicitados textos argumentativos ou a produção de car-
tas informais. Por essa razão, apresentaremos, por ordem de solicitação nos exames, as regras básicas 
para construção das tipologias textuais referidas: texto narrativo, texto argumentativo e carta.

O texto deve recorrer a conectores discursivos, ou seja, expressões que permitem estabelecer a re-
lação entre frases e ideias. Eis alguns exemplos de conectores que poderão ser utilizados na produção 
de um texto:

– para reafirmar, reiterar:
retomando a questão; penso que; a meu ver; creio que; estou certo; em nosso entender...

– para referenciar espaço:
 aqui; ali; lá; acolá; além; naquele lugar; o lugar onde; ao lado de; à esquerda; à direita; ao 
centro; no meio; mais adiante...

– para concordar, provar, exprimir certeza:
efetivamente; com efeito; certamente; na realidade...

– para refutar, manifestar oposição, restringir ideias:
 no entanto; mas; todavia; contudo; porém; apesar de; em sentido contrário; refutando; pelo 
contrário; ao contrário; por outro lado; com a ressalva de...

– para exemplificar:
 por exemplo; como se pode ver; assim; tome-se como exemplo; é o caso de; é o que acontece 
com...

– para explicitar:
 significa isto que; explicitando melhor; não se pretende com isto; quer isto dizer; a saber; isto é; 
por outras palavras...

– para estabelecer relações de tempo:
 então; após; depois; antes; anteriormente; em seguida; seguidamente; quando; até que; a prin-
cípio; por fim...

– para estabelecer relações de causa:
 porque; visto que; dado que; uma vez que; como...

– para estabelecer relações de consequência:
 de tal modo que; de forma que; tanto que; e por isso...

– para expressar condição, hipótese:
 se; a menos que; a não ser que; desde que; supondo que; se por hipótese; admitindo que; exceto 
se; se por acaso...

Poderão ser consultados mais exemplos de conectores em sítios credíveis da Internet ou numa boa 
gramática.

Regras de Produção
Textual
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GRUPO I – LEITURA 
(texto informativo / escolha múltipla)

1.  A ordem correta da sequência é a seguinte: (B), (E), (C), (A), (D). Em alternativa, transcrevem-se 
as frases correspondentes pela ordem das letras indicadas:

«Francisco Guedes é o organizador do encontro Literatura em Viagens.»

«Francisco Guedes traduziu um livro de Mempo Giardinelli.»

«Carlos Vaz Marques é autor de um programa de rádio.»

«Carlos Vaz Marques fez uma viagem a Veneza.»

«Carlos Vaz Marques leu os livros de V.S. Naipaul.»

2.
2.1. A letra correspondente à opção correta é a (B) – «ao que leu nos livros sobre essa região.».

2.2. A opção correta é a (D) – «permitem conhecer locais que dificilmente visitaríamos.».

2.3.  A letra correspondente à afirmação correta é a (C) – «descobriu que aquela cidade era dife-
rente do que  imaginara.».

2.4. A opção adequada é a (B) – «ambos gostam de literatura de viagens.».

3.  A opção que contém uma afirmação falsa é a (D). A afirmação é falsa porque, através do texto, 
sabemos que os livros de V.S. Naipul geraram, em Carlos Vaz Marques, o sonho de um dia poder 
visitar a Índia, o que se pode concluir através da expressão «viagem de sonho», presente na linha 
38 do texto.

4.  O recurso expressivo utilizado em «os livros têm essa vantagem, são o meio de transporte mais 
barato que eu conheço» (linhas 16 e 17) é a metáfora.

GRUPO II – EDUCAÇÃO LITERÁRIA

TEXTO A (texto narrativo)

1.  O narrador demonstra grande admiração pelos navegadores solitários, pois considera-os audaciosos 
por partirem, sem medo aparente, à aventura.
Outro motivo para tamanha admiração é o facto de o narrador sentir que não teria coragem de 
viajar desse modo solitário e aventureiro.

2.  A repetição da frase «Este mundo tem coisas» (linhas 1, 17 e 37) tem como objetivo reforçar a 
admiração pelo facto de o comportamento das pessoas ser, muitas vezes, contraditório.

Época Especial,
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GRUPO I

1.  A correta organização dos tópicos, de acordo com a gravação apresentada, é a seguinte: 2, 4, 1 e 3.

2.
2.1. A opção correta é a (B).

2.2. A resposta certa encontra-se na opção (C).

2.3. A escolha correta encontra-se em (A).

GRUPO II

Texto A

1.  As duas opções que poderiam, de modo adequado, servir de título a este texto são a (C) e a (E), 
pois pode ler-se que os locais referidos se encontravam entre os mais visitados no mundo clássico 
e que, nessa época remota, constituíam grande atração turística.

2.
2.1.  A palavra «Todavia», utilizada na linha 3, corresponde a uma ideia de contraste entre o pre-

sente e um passado distante, ideia expressa na opção (B).

2.2.  A opção certa é a (A), pois podemos encontrar no texto (linhas 7 a 9) informação sobre a 
popularidade do templo de Zeus como ponto de grande interesse para os visitantes no século 
V a.C.

3.  A resposta correta corresponde à opção «descritivo», pois os guias turísticos possuem essa carac-
terística predominante.

Texto B

4.  Zeus – D.
Hera – B. 
 Atena – C. 

5.  O diálogo entre Hera e Zeus revela oposição entre os dois deuses, o que leva Hera a apresentar 
argumentos baseados na ação passada e no seu estatuto.
No que diz respeito à ação passada podemos verificar, nas linhas 13 a 16 do texto, a referência feita 
por Hera ao enorme esforço que desenvolveu para reunir os Gregos, conseguindo, desse modo, a sua 
vitória contra os Troianos, como se pode constatar na seguinte passagem: «Se não fosse o trabalho 
em que me empenhei, nunca os Gregos teriam reunido tão grande exército em Troia.» (linhas 15-16).
Relativamente ao estatuto da deusa, Hera reforça a sua importância ao argumentar que é a filha pri-
mogénita de Cronos – «[...] e como filha mais velha me gerou Crono, [...]» (linha 32) – e a esposa 
de Zeus – «[...] mas também porque sou tua esposa [...]» (linha 33).
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GRUPO I

1.  A correta organização dos tópicos, de acordo com a gravação apresentada, é a seguinte: 2, 4, 1 e 3.

2.
2.1. A opção correta é a (B).

2.2. A resposta certa encontra-se na opção (C).

2.3. A escolha correta encontra-se em (A).

GRUPO II

Texto A

1.  As duas opções que poderiam, de modo adequado, servir de título a este texto são a (C) e a (E), 
pois pode ler-se que os locais referidos se encontravam entre os mais visitados no mundo clássico 
e que, nessa época remota, constituíam grande atração turística.

2.
2.1.  A palavra «Todavia», utilizada na linha 3, corresponde a uma ideia de contraste entre o pre-

sente e um passado distante, ideia expressa na opção (B).

2.2.  A opção certa é a (A), pois podemos encontrar no texto (linhas 7 a 9) informação sobre a 
popularidade do templo de Zeus como ponto de grande interesse para os visitantes no século 
V a.C.

3.  A resposta correta corresponde à opção «descritivo», pois os guias turísticos possuem essa carac-
terística predominante.

Texto B

4.  Zeus – D.
Hera – B. 
 Atena – C. 

5.  O diálogo entre Hera e Zeus revela oposição entre os dois deuses, o que leva Hera a apresentar 
argumentos baseados na ação passada e no seu estatuto.
No que diz respeito à ação passada podemos verificar, nas linhas 13 a 16 do texto, a referência feita 
por Hera ao enorme esforço que desenvolveu para reunir os Gregos, conseguindo, desse modo, a sua 
vitória contra os Troianos, como se pode constatar na seguinte passagem: «Se não fosse o trabalho 
em que me empenhei, nunca os Gregos teriam reunido tão grande exército em Troia.» (linhas 15-16).
Relativamente ao estatuto da deusa, Hera reforça a sua importância ao argumentar que é a filha pri-
mogénita de Cronos – «[...] e como filha mais velha me gerou Crono, [...]» (linha 32) – e a esposa 
de Zeus – «[...] mas também porque sou tua esposa [...]» (linha 33).
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